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IETS OVERHET BLAARTREKKENDVERMOGEN

DERBLATTA AMERICANA.

Aan de Société de Biologie te Parijs , wier zittings-verslagen

opgenomen worden in de Gazette medicale de Paris (zie 1865,

n". 9) , deed Dr. A. Vinson , van het eiland Bourbon , de vol-

gende mededeeling over dit Orthopleron :

« Deze Blatta komt op dit eiland , even als op Mauritius , in

zeer groot aantal voor, even zoo als dit van elders algemeen

bekend is, zich des daags in allerlei hoeken en gaten verschuilende,

om des nachts hare strooptogten aan te vangen. Bij deze gele-

genheid is het geenszins zeldzaam , dat zij ook over het aan-

gezigt van slapende menschen kruipt, daarheen gelokt door den

smaak of reuk der genuttigde spijzen of dranken , vooral aan de

lippen en in den omtrek van den mond nog aanwezig. Dien-

tengevolge wordt herhaaldelijk bij ons eene soort van eigen-

aardig blaar-uitslag waargenomen, aan die ligchaamsdeelen
,

welke veel overeenkomt met de bekende herpes labialis , doch

die men in dit geval liever « herpes Blattœ » kon noemen. Dat

zij zich van de eerstgenoemde herpes-soort onderscheidt , blijkt

minder uit den vorm van het exantheem , dan wel uit de om-

standigheid dat de herpes Blattœ nooit, de herpes labialis ge-

woonlijk door koorts-beweging of catarrhen wordt voorafgegaan

of vergezeld. ïn verband daarmede blijkt het verschil nog ver-

der hieruit , dat men het optreden der herpes Blattœ gemakke-
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lijk kan voorkomen door zich vóór den slaap goed den mond te

spoelen en te wasschen. »

Wat de oorzaak dezer uilwerking van de aanraking met dit

insekt is, zoo wijst V. op de waarneming, dat indien men dezen

of eenen anderen kakkerlak lusschen de vingers neemt , er op

de huid eene vet-achtige en « smerige » stof terug blijft. Hij

meent, dat aan dit huid-smeer een blaartrekkend vermogen (min

of meer analoog met het principium vesicans der Cantharides)

mag worden toegekend. —Het kan echter ook zijn , dat de

Blatta deze scherpe stof uit de monddeelen ontlast. In elk

geval is het voldoende bekend , dat de genoemde of andere

se- en ex- ereta dezer dieren een bijtend vermogen ook op een

tal van levenlooze voorwerpen , waarover zij zich bewegen
,

uitoefenen.

Onder de nadeelen van de kakkerlakken was bovenstaande

waarneming mij niet bekend. Wel wist ik dat zij als groote

dieven befaamd zijn, door hunne verslinding van tal van plant-

aardige en dierlijke voedsel- en kleedingstoffen van den mensch,

waardoor, volgens het verhaal van den ouden Blumenbach,

vroeger op verre zeetogten zelfs hongersnood aan boord zou zijn

ontstaan. Dat zij ook schoenen , ander lederwerk , alsmede

boeken en andere papieren aantasten, verwoesten en bederven,

is mede van algemeene bekendheid, gelijkerwijze men ook hoort

verhalen , « dat zij bij slapenden de nagels afbijten » . Ook weet

men genoeg , dat zij , vooral wanneer men ze dooddrukt , een

hoogst onaangenamen reuk verspreiden. Wat echter waar zij

van hun « irriterend of bijtend vermogen » hierboven vermeld
,

is mij onbekend en verdient zeker nadere bevestiging. Analoge

verhalen zijn ook bij de Arabieren , Russen en Tartaren in om-

loop , omtrent het beleed igen van de lippen bij slapenden door

Galeodes- (of Solpuga-) soorten, vooral wanneer gezouten spijzen

waren genuttigd. Olivier getuigde echter, dat noch hij, noch

zijne reismakkers in Arabie en Perzië immer eenigen last van

deze dieren hadden geleden.
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W. 2,

EEN WOORDOVERHET VERGIFTIG VERMOGEN

DER SCHORPIOENEN.

Het is vreemd, hoezeer het volk niet alleen, maar ook de

geleerden, voorheen den roep van giftigheid bij vele dieren met

overdrijving hebben voorgestaan, zoodanig, dat men aan vele

zeer onschuldige dieren doodelijke vermogens toekende. Maar

ook onder de wezenlijk vergiftige dieren, zoo als de bovenge-

noemden, schijnen er velen minder levensgevaarlijke uitwerking

te kunnen voortbrengen , dan men vindt opgeteekend , althans

bij den mensch ^ Wanneer , onder anderen , Amoureux , Bont
,

Kirby , Patterson, Spence , Wagner, enz. hoogst gevaarlijke en

doodelijke uitgangen van den schorpioenen steek vermeldden,

zoo hebben nieuwere reizigers en berigtgevers uit de heete

gewesten daarvan zelven , in lateren tijd , veel minder ondervin-

ding opgedaan. Uit de Oost-ïndiën werd er mij nog nimmer

iets belangrijks over medegedeeld , evenmin als door onze Offi-

cieren van Gezondheid bij de Marine. Het land, waar nog de

meest gevaarlijke soorten leven, schijnt Afrika te zijn. Van daar

werden de meeste verhalen over gevaar en dood door deze die-

ren medegedeeld. Inzonderheid gaven Mallet , uit Tunis , en

Guyon, uit Algiers, korte beriglen over acht lethale gevallen, die

zij echter slechts ten deele zelven hadden waargenomen, en die,

over eene lange reeks van jaren, veelal waren voorgekomen bij

kinderen of verzwakte individuen. De soort, door hen genoemd

doch niet voldoende beschreven , was in het eerste berigt

' Hoe overdreven de vrees ten dezen is, daarvan ten voorbeelde citeer ik de vol-

gende regelen uit Kirby en Spence {Introd. io Entom.) :

II Was in every age an object of terror. « « Thougb you knew not the animal

,

you would conclude that such an aspect of malignity must be the precursor of

malignant effects. Nor would yon be mistaken. » « The black Scorpion frequently

inflicts a mortal wound. » k The only means of saving the life of our soldiers ,

who were slung hj them in Egypt, was amputation •> ( ! ! ). »No known animal is

more cruel and ferocious! « etc.
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Buihus superbus Luc, doch heette later Androctonus funestus

Ehr. , welke laatste wel in alle gevallen schijnt bedoeld te zijn.

Onder de Androctoniden vindt men dan trouwens ook de meest

verdachte soort- of bijnamen , zoo als vooral bij hun genus

Tilhyus de bijnamen « fatalis » , « perfidus » , « infamalus »

,

« fallax » . Dat er onder dezen en anderen zijn , die hoogst

pijnlijke en zelfs in tijdelijke uitwerking zeer hevige verschijnse-

len , ook van algemeenen aard , kunnen te weeg brengen , dit

staat vast , doch ook dat het in den regel daarbij blijft , en

dat de dood eene hooge uitzondering is. Ehrenberg heeft in

Egypte , schoon zelf vijfmalen door schorpioen-steek verwond

(door Androclonus quinquestrialus) , er geen verdere gevolgen

van ondervonden , en die ook bij anderen nooit gezien. De

Fransche Officier van Gezondheid Marmy deelde voor een paar

jaren uit Algiers mede , « dat hem ook daar geene doodelijke

voorbeelden door schorpioen-steek bekend zijn geworden. Vinson

schreef insgelijks ten vorigen jare uit Bourbon , « dat de daar

veelvuldig levende Scorpio Guineensis Luc. nog nimmer den

dood van eenig mensch had veroorzaakt »

.

De geheele klasse der Arachnoïden , zelfs de meest beruchte

onderafdeeling daarvan , blijkt alzoo meer en meer « niet zóó

kwaad te zijn (voor den mensch) als zij er wel uitziet ! »


